
Kære forældre på Møldrup Skole    31.08.2020 

 

Fantastisk sensommer og vi skal nu vinke farvel til 
august måned, der på Møldrup Skole bød på skoledage, 
som minder om dem, vi kender fra før Corona – krydret 
med mange skønne oplevelser. 

 

Første skoledag 

Første skoledag blev lidt anderledes, end den plejer at 
være, idet vi stadig har mange hensyn at tage i forhold 
til Corona.    

 

Vejret var fantastisk, så rammen for ”et fælles 
velkommen tilbage til Møldrup Skole” kunne ikke være 
bedre. Vi mødtes ved Tribunen på sportspladsen til fælles 
sang, velkommen til nye elever bl.a. fra 
Brattingsborgskolen i Klejtrup samt kort præsentation af 
nye medarbejere.   

Kl. 09.00 bød eleverne i indskolingen velkommen til 22 
glade og forventningsfulde børn i 0. klasse og deres 
forældre med  flagallé, sang og musik – så festligt. Stor tak 
til de sangglade elever og voksne i 1. – 3. klasse. Inden  

børnene i 0. klasse gik til deres klasselokale med 
de voksne, sendte de 22 balloner til vejrs på 
sportspladsen - 9 røde balloner fra pigerne og 
13 blå balloner fra drengene. Det blev en 
fantanstisk markering af, at Møldrup Skole den  

 

 

 

 

dag bød velkommen til 22 elever i 0. klasse. En markering som 
kunne iattgtages i hele Møldrup.  

 

Idrætsdag 

I fredags den 28. august var der idrætsdag for alle skolens elever. 
Eleverne i 9. årgang havde i faget idræt planlagt idrætsdagen. I år 
måtte der tænkes ud af boksen både i forhold til holddannelse og 
valg af aktiviteter. Klasserne udgjorde holdene, idet det ikke er 



muligt at danne hold på tværs af klasserne. Det blev en fantastisk dag,  ikke mindst fordi eleverne på 9. 
årgang havde lavet en rigtig god ramme 
for hele dagen: Rigtig god fælles opstart 
– supergode aktiviteter – og fin fælles 
afslutning med kåring af årets vindere:  

1. plads: 7A 
2. plads: 8A 
3. plads: 6A 
Stort tillykke til de tre vindere. 

Tusinde tak til 9. årgang.   

Samtidig en stor ros til alle øvrige 
elever, der gav den gas, var super 
aktive, var gode til at samarbejde og 
heppe på kammeraterne. Det blev en 
dag, vi alle – både børn og voksne - kan 
være rigtig stolte af, og som i høj grad 
bidrager til det samlede fællesskab på Møldrup skole.  

 

Skolebestyrelsen - forældremøder 

 
Den nye skolebestyrelse har holdt sit første møde, hvor Line Mogensen blev valgt til formand og Lasse 
Mikklelsen blev valgt til næstformand.   

September er måneden for forældremøder i de enkelte klasser. Vi glæder os til at mødes med jer og håber 
på rigtig stort fremmøde – vi sørger selvfølgelig for, at møderne afvikles på forsvarlig vis i forhold til 
retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Skolebestyrelsen vil være repræsenteret på den første del af 
møderne i alle klasser/årgange.   

 

Venlig hilsen 
Kirsten 
 

 

 

 

  

 

 

 


